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ÖSSZEFOGLALÓK 

Bohdan Jaremenko diplomata, a Külügyi Majdan alap vezetője értékelte az Ukrajna és Magyarország 
között kialakult helyzetet. A szakértő szerint Ukrajna és szomszédos államai között mindig is jelen lesznek 
súrlódások. Jaremenko úgy véli, Magyarország részéről kedves gesztus, hogy ingyenes ukrán 
nyelvtanfolyamot indít a helyi magyarok számára. „A magyarok nem első alkalommal tesznek valamit Ukrajna 
ellensúlyozására, és nekik minden alkalommal sikerül”, tette hozzá Jaremenko. A szakértő úgy gondolja, hogy 
Ukrajnának cselekednie kell saját állampolgárai érdekeinek biztosítása céljából: hozzá kell járulnia a magyar 
és ukrán nyelvek oktatásához, és gondoskodnia a vakcina-ellátásról. „Ezt nem Magyarországnak, hanem 
Ukrajnának kell megtennie”, hangsúlyozta Jaremenko. 

Unian.ua: Дипломат розповів, як Україні треба вирішувати проблеми у стосунках з сусідами  
2018. december 27. (online) 

 
A magyar kormány által Beregszászon indított ingyenes ukrán nyelvtanfolyamra már háromszászan 

iratkoztak be. Ezt Grezsa István, Ukrajna és Magyarország határmenti régiói együttműködéséért felelős 
miniszteri biztos jelentette be az újságírókkal folytatott beszélgetése során, december végén. „A múlt héten 
a magyar kormány meghirdetette az ingyenes ukrán nyelvtanfolyamok beindítását a kárpátaljai magyarok 
számára. Már háromszázan jelentkeztek” jegyezte meg Grezsa. A diplomata emlékeztetett arra, hogy a 2019 
elején induló tanfolyam koordinálását a II. Rákóczi Ferenc beregszászi főiskola végzi, amelyet szintén a 
magyar fél finanszíroz. 

Unian.ua: На курси української для угорців Закарпаття за тиждень записались 300 осіб 
2018. december 27. (online) 

 
„Kinek van joga kritizálni azt az embert, akit a nemzet megválaszt?” – kérdezte Andrej Danko (a 

Szlovák Nemzeti Párt és a Szlovák Nemzeti Tanács elnöke – a szerk.), aki így magyarázza, hogy miért 
támogatja Orbán Viktor kormányzási stílusát. Nos, például egy Bugár Béla kritizálhatja őt. Egyelőre legalábbis 
nem tapsolja meg őt, és nem bálványozza, ahogyan azt a nemzetiek vezetője teszi. És ettől ő nem lesz egy 
rosszabb magyar, sem egy magyarellenes elem. Csak a nemzetiek logikájában veri ki a biztosítékot az 
elképzelés, hogy Orbán nem a galaxis összes magyarjának a vágyát tolmácsolja. Danko egyelőre egyedül vesz 
részt Orbán politikai szexepiljének a növelésében. Védelmezi azt, ahogyan eljár, nyilvánosan csodálja őt, és 
kétségtelenül az európai parlamenti választások során a nyomában fog járni.  

Sme: Ako Dankovi vysvetliť Orbána 
2018. december 26., Zuzana Kepplová (online) 

 
Zsák Malina Hedviggel jelent meg interjú a Smeben. Az ügyét idén zárta le az ügyészség a 

magyarországi Győrben azzal, hogy a büntető eljárásban eljáró szlovák szerveknek nem sikerült 
bebizonyítani, hogy nem mondott igazat a támadásról, és ezért azt sem lehet bizonyítani, hogy a támadássaa 
kapcsolatban hamisan tanúzott volna. Malina szerint a magyar ügyészség döntése túlságosan későn érkezett 
ahhoz, hogy egy igazi katarzist jelentsen. „A kálváriánk csupán egy halk befejezése volt, olyannyira 
megszenvedett és megérdemelt befejezés, hogy nem is tudtunk örülni neki” – mondja. Arra a kérdésre, hogy 
megbékélt-e azzal, hogy azokat akik őt megtámadták talán soha sem állítják bíróság elé, azt választolta, hogy 
azt már régen elfogadta, „ennyi élettapasztalat után vagyok annyira józan és realista, hogy ne várjak mást”. 
Arra a kérdésre, hogy képes lesz-e valaha a történteket elengedni azt válaszolja, hogy már akkor elengedte 
amikor Andrej Kiska köztársasági elnök irodájából felhívták, hogy fogadja őt a családjával. „Ez számomra nagy 
megtiszteltetés volt, mivel ezt egy őszinte gesztusnak tekintettem. Andrej Kiska nem csak akkor állt ki 
mellettem, amikor már nem volt mit vesztenie, de már a köztársasági elnöki kampánya során kijelentette, 
hogy ha Szlovákiában elítélnek, akkor kegyelmet ad nekem. Úgy gondolom, hogy ezzel inkább vesztett, 
mintsem nyert szavazókat, de így is volt bátorsága kiállni mellettem, sokakkal ellentétben, akik csak most 
emlékeznek arra, hogy lélekben mindig is támogattak”. Az újságíró felveti, hogy „Magyarországon szintén 
erős gyűlölet él mindennel szemben, ami idegen”, majd felteszi Malina Hedvignek a kérdést, hogy ő érzékeli-
e ezt. Malina erre azt mondja, hogy „velem szemben így senki sem viselkedett, de természetesen érzékelem 
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és ez engem nagyon bánt.” Majd úgy folytatja, hogy „már csak a családomra összpontosítok, mert az az 
érzésem, hogy az életemből elég időt szenteltem a közéletnek és a politikának”.  

Sme: Zsáková Malinová: Tí, ktorí pre mňa skutočne niečo urobili, boli ticho 
2018. december 26., Marie Vrabcová (online) 

 
Orbán Viktor miniszterelnök különböző módon igyekszik bővíteni befolyását az ukrajnai Kárpátalján. 

A politikust nem terjeszkedési szándékok vezérlik, hanem pragmatikus megfontolások, arra számít, hogy a 
külföldi diaszpóra támogatja majd pártját a jövőbeli választásokon, írta a The Daily Telegraph. Ugyanakkor ez 
az aktivitás súlyosbítja a Budapest és Kijev közötti konfrontációt, és azzal fenyeget, hogy megbontja az 
Európai Unió egységes álláspontját a Moszkvával szembeni szankciókkal kapcsolatban. 

Nyezaviszimaja Gazeta: Telegraph: Орбан подрывает единство ЕС по российским санкциям 
2018. december 24. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei a g4media.ro cikke alapján számolt be róla, hogy a körözés alatt álló Olosz 

Gergely volt RMDSZ-szenátor szoros kapcsolatokat ápol Orbán Viktorral. Arról írtak, hogy Oloszt régi barátság 
köti Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez, de a Fidesz több politikusa és maga Orbán Viktor kormányfő 
is közeli ismerőse. Oloszt korrupció miatt ítélte 3 évre a román Legfelsőbb Bíróság, de tartózkodási helye 
egyelőre ismeretlen.  

Evenimentul Zilei: IPOTEZĂ ȘOCANTĂ! Fost senator URMĂRIT GENERAL are relații apropiate cu 
PREMIERUL UNGARIEI 
2018. december 23., Petrisor Cana (online) 

 
Orbán Viktor magyar miniszterelnök – aki híres labdarúgó rajongó – kormánya már hosszú ideje 

támogatja a labdarúgás fejlődését. Az egész országban labradrúgó stadionok nőnek ki a földből, bőségesen 
támogatják a fiatalság testnevelési egyesületeit is. A támogatások ugyanakkor Magyarország határain túlra is 
mennek. Az atlatszo.hu szerint a magyar kormány az elmúlt években 22,5 milliárd forintot fordított a 
labdarúgás fejlesztésére a szomszédos országokban azokon a területeken ahol a magyar kisebbség él. Az 
egyik ilyen klub, amelyet a magyar adófizetők pénzéből támogatnak, a weboldal szerint például a „szlovák 
első osztályban játszó FC DAC 1904 Dunaszerdahely”. A magyar állam legjelentősebb beruházása ebben az 
ágazatban a felcsúti – amely Orbán szülőhelye – labdarúgó akadémia marad. Átszámítva már 1,6 milliárd 
koronás állami támogatást kapott a létesítmény. 

Mladá fronta Dnes: Orbán rozdává miliardy na fotbal. I u sousedů 
2018. december 21., CTK (print) 

 
Orbán Viktor – aki híres labdarúgó rajongó – magyar miniszterelnök kormánya már hosszú ideje 

támogatja a labdarúgás fejlődését. Az egész országban labradrúgó stadionok nőnek ki a földből, bőségesen 
támogatják a fiatalság testnevelési egyesületeit is. A támogatások ugyanakkor Magyarország határain túlra is 
mennek. Az atlatszo.hu szerint a magyar kormány az elmúlt években 22,5 milliárd forintot fordított a 
labdarúgás fejlesztésére a szomszédos országokban azokon a területeken ahol a magyar kisebbség él. Az 
egyik ilyen klub, amelyet a magyar adófizetők pénzéből támogatnak, a weboldal szerint például a „szlovák 
DAC Dunaszerdahely”. A magyar állam legjelentősebb beruházása ebben az ágazatban a felcsúti – amely 
Orbán szülőhelye – labdarúgó akadémia marad. Az atlatszo.hu szerint 20 milliárd forintos állami támogatást 
kapott a létesítmény.  

Hnonline.sk: Orbán dáva desiatky miliónov eur na futbal v okolitých krajinách. Vrátane Slovenska 
2018. december 20., ČTK (online) 

 
A Vecernji.hr cikkében beszámoltak Orbán Viktor köreinek a Magyarországgal határos országokban 

megkezdett beruházásairól. Az elmúlt években Horvátországba, Szlovéniába, és Ukrajnába összesen 6,5 
milliárd forint magyar állami támogatás jutott a Magyar Labdarúgó Szövetségen és a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül. Ebből egy stadion, több mint tíz futballpálya, és további három épület készül el, az állami 
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támogatásokat legalábbis erre a célra nyújtották. Mészáros Lőrinc 2016 elején kezdett Horvátországban 
terjeszkedni, amikor megvette a horvát élvonalban szereplő eszéki NK Osijek nevű futballklubot. 

Vecernji.hr: Orbán u akciji, gdje su Mađari, tu investira 
2018. december 18. (online) 

 
Kárpátalján a magyarokat tanfolyamokon kezdik el tanítani az államnyelvre. Erről szóló bejelentést 

tett december 18-án Grezsa István, Ukrajna és Magyarország határmenti régiói együttműködéséért felelős 
miniszteri biztos. Szavai szerint a projekt hozzájárul a két ország közötti feszültség enyhüléséhez. A 2019 első 
felében induló ingyenes tanfolyamra már háromszáz ember iratkozott be. 

Zn.ua: Закарпатских венгров бесплатно обучат украинскому языку 
2018. december 18. (online) 

 
Kurt Volker az Egyesült Államok ukrajnai tárgyalásokért felelős különleges képviselője úgy véli, hogy a 

nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések nem gátolhatják Ukrajna és az Észak-atlanti Szerződés 
Szervezete (NATO) közötti kapcsolatok fejlődését. Az amerikai külügy ukrajnai kérdésekkel foglalkozó 
részlegének képviselője erről szóló bejelentést tett Brüsszelben. „Magyarország jelenleg blokkolja Ukrajna és 
a NATO kapcsolatait, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sajnálatos”, jegyezte meg Volker. Hozzátette, hogy 
azért nem tudják betervezni az Ukrajna-NATO bizottság miniszteri szintű találkozóját, mert Magyarország 
blokkolja azt. Volker emlékeztetett, hogy Magyarország felveti az ukrajnai magyar kisebbség jogai tiszteletbe 
tartásának kérdését. Ugyanakkor úgy véli, hogy megalapozott Ukrajna azon politikája, miszerint az ukrán 
állampolgároknak tudniuk kell az államnyelvet. Mindemellett Volker indokoltnak Magyarország azon 
elvárását, hogy a magyar kisebbség számára biztosítva legyen Ukrajnában az anyanyelven tanulás 
lehetősége. Véleménye szerint fontos a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, de ez nem szabad, hogy 
megakadályozza Ukrajna és a NATO együttműködését. A hírről beszémolt a Kp.ua és a Zn.ua is. 

Unian.ua: Волкер: Угорщина повинна припинити тримати в заручниках відносини України і 
2018. december 17. (online) 

 
Tarasz Csornovil ukrán politikai elemező, volt parlamenti képviselő meg van győződve arról, hogy 

Magyarország nem képes elvenni Kárpátalját Ukrajnától. „Magyarország Oroszországgal ellentétben civilizált 
világ része. Politikája lehet nem civilizált és valamennyiben oroszbarát, azonban léteznek az EU és NATO 
alapvető elvei. Képesek destabilizálni a társadalmi helyzetet néhány kárpátaljai járásban, de megváltoztatni a 
határokat semmiképp nem”, fogalmazott Csornovil. Ezenkívül a magyar útlevelek osztogatásának politikája 
végeredményben a magyarok ellen játszik. Megmagyarázta, hogy nagyon sok EU-s állampolgársággal 
rendelkező kárpátaljai magyar nem áll meg meg Magyarországon, hanem egyenesen Nyugat-Európában köt 
ki. Ezáltal a kárpátaljai területek fokozatos kihalása zajlik. Feltételezései szerint a következő népszámlálás egy 
sor meglepetést fog hozni. „Nem lesz kivel megjátszani a szeparatista eszméket. És nem kell elfelejteni, hogy 
Magyarország – nem Oroszország”, összegezte Csornovil. 

Unian.ua: "Угорщина – не Росія": експерт оцінив, чи загрожує Закарпаттю захоплення 
2018. december 14. (online) 

 
Az Egyesült Államok budapesti nagykövete, David Cornstein fellépvén az Országgyűlés külügyi 

bizottsága előtt, kijelentette, hogy a NATO szövetségesek nem blokkolhatják a szövetség Ukrajnával való 
együttműködését. A diplomata meggyőződését fejezte ki aziránt, hogy párbeszédet folytatván Ukrajnával a 
NATO szövetségesek tudnak leginkább hozzájárulni az ukrajnai reformok megvalósításához. „A NATO és 
Ukrajna együttműködése segíteni fog minden ukrán állampolgárt, beleértve a magyarokat is. Szem előtt kell 
tartani az összképet. Ha Ukrajna meggyengül, akkor Magyarország az orosz agresszió frontvonalába kerül "- 
mondta Cornstein. 

Ria-Novosztyi: Посол США призвал Венгрию не блокировать сотрудничество Украины и НАТО 
2018. december 13. (online) 
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A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, 
Szerbia és Magyarország viszonya sosem volt jobb. A politikus szerint attól függetlenül, hogy valakinek 
tetszik-e vagy sem, ahogy Aleksandar Vučić szerb elnök vezeti az országot, nem megkérdőjelezhető, hogy a 
szerb gazdaság pozitív trendeket produkál, amit az IMF és nemzetközi szereplők is elismernek. 

Tanjug.rs: Pastor: Nikad bolji odnosi Srbije i Mađarske 
2018. december 10. (online) 

 
A Vecer.com véleménycikkének szerzője kiemelte, a Muravidék többi szlovének lakta területtel való 

egyesülésének százéves évfordulójához közeledve ideje feltenni a kérdést, mi lesz, ha a Szlovéniában kettős 
állampolgárságot „osztogató” Magyarország megköveteli majd a kettős állampolgároktól, hogy mondjanak le 
a szlovénról. A cikk szerzője szerint Magyarországgal szemben a szlovén politika meghátrált, elfogadva a 
kettős állampolgárságot, illetve kifejtette, hogy a nemrégiben lezárult helyhatósági választások győzteseinek 
nyilvánosan el kellene mondaniuk, helyi szinten melyik állam érdekeit fogják védeni, illetve „higiénikus” 
lenne, ha lemondanának a magyar állampolgárságukról. 

Vecer.com: Komentar: In če bo Madžarska zahtevala izbris slovenskega državljanstva? 
2018. december 6. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter az EBESZ külügyminiszteri tanácsának csütörtöki milánói ülésén 

bejelentette, a magyar fél bizonygatja, hogy Magyarország Kárpátalján az ukrán állampolgároknak többé nem 
fog magyar útleveleket osztogatni. „Korábban Szijjártó Péter azt mondta, hogy a magyar útlevelek 
osztogatása nem ellentétes az ukrán törvényekkel. Most pedig ez a szemlélet megváltozott”, fogalmazott 
Klimkin. Közölte, hogy az ukrán fél számára abszolút elvi kérdés, hogy Ukrajna területén, a magyar 
konzulátusokon ne adjanak ki magyar útleveleket. A hírről beszámolt a Zn.ua és a Kp.ua is. 

Unian.ua: В Угорщині запевняють, що більше не видаватимуть в Україні угорські паспорти – 
Клімкін 
2018. december 6. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna megvizsgálja az új ukrán oktatási 

törvény életbe léptetését megelőző átmeneti időszak meghosszabbításának lehetőségét. „Megbeszéltük a 
kétoldalú konzuli konzultációk eredményeit. Megvitattuk a gazdasági konzultációk eredményeit. 
Megállapodtuk abban, hogy továbbra is dolgozni fogunk az átmeneti időszak meghosszabbításán, ugyanis 
jelenleg nyilvánvalóvá vált, hogy két év alatt semmiképp sem tudjuk implementálni a törvényt”, mondta 
Klimkin. 

Unian.ua: Закон про освіту: Клімкін допустив збільшення перехідного періоду щодо мови 
навчання нацменшин 
2018. december 6. (online) 

 
Pavel Klimkin ukrán külügymniszter bejelentette, hogy Magyarország többé nem fog magyar 

útleveleket kiadni a kárpátaljai ukrán állampolgároknak, közölte a Lenta.ru az Unian.ua nyomán. Klimkin 
emlékeztetett, hogy korábban Szijjártó Péter azt mondta, hogy a magyar útlevelek osztogatása nem 
ellentétes az ukrán törvényekkel. „Most pedig ez a szemlélet megváltozott”, tette hozzá az ukrán 
külügyminiszter. Mindemellett Klimkin megjegyezte, hogy azt nem tudja garantálni, hogy a magyar fél saját 
területén ne állítson ki magyar útleveleket a kárpátaljai magyarok számára. Hozzátette, hogy az ukrán fél 
számára abszolút elvi kérdést jelent az, hogy Ukrajna területén, a magyar konzulátusokon ne adjanak ki 
magyar útleveleket. A hírről beszámolt a Ria-Novosztyi, az Izvesztyija, a Kommerszant és a Rossszijszkaja 
Gazeta is. 

Украинцев оставили без венгерских паспортов 
2018. december 6. (online) 
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Magyarország mindaddig fogja blokkolni az Ukrajna-NATO bizottság ülését, amíg Ukrajna nem hagyja 
abba a magyar közösség jogainak folyamatos megsértését. Az erről szóló bejelentést Szijjártó Péter tette a 
NATO-országok külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásának első napját követően. „Erős nyomást 
gyakorolnak ránk arra vonatkozóan, hogy adjuk fel ezt az álláspontunkat. Ha mi megadjuk magunkat, 
semmilyen más lehetőségünk nem marad, hogy részt vegyünk a magyar közösség életében” – fogalmazott 
Szijjártó. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kisebbségek jogainak védelme elkülöníthetetlen a biztonsági 
kérdésektől, és részét képezi a biztonság és stabilitás kérdéskörének. A hírről beszámolt a Zn.ua is. 

Unian.ua: Сійярто: Угорщина і далі буде блокувати Комісію Україна – НАТО 
2018. december 5. (online) 

 
A Vecer.com beszámolt arról, hogy Lendván (Lendava) az SDS-tag vállalkozót, Janez Magyart 

választották polgármesterré, aki közölte, meggyőződése, hogy „távolságot fog tudni tartani a község és a 
magyar kisebbségi közösség érdekei között”. A muravidéki szlovének egy része által aggodalommal figyelt 
magyarországi támogatások ügyével kapcsolatosan Magyar elmondta, maga sosem gondolt a kettős 
állampolgárságra, „ilyen szempontból öntudatos szlovén”, miközben büszke magyar gyökereire. A politikus 
májusban Magyarország gazdaságát dicsérte, s kijelentette, az országnak jogában áll a muravidéki magyarok 
támogatása. 

Vecer.com: V Lendavi so želeli presekati "balažkovino" 
2018. december 4. (online) 
 

A Szlovák Nemzeti Tanács Magyarországgal és Lengyelországgal szembeni határozati javaslata, 
amelyet a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezetői nyújtottak be, a parlament következő ülésére tolódik át, 
amelyre majd 2019-ben kerül sor – jelentette be Andrej Danko, az SNS vezetője a koalíciós tanács 
egyeztetése után azzal, hogy a kormányzó hármas még tárgyalni fog a szóban forgó szövegről. Bugárék azt 
állították, hogy a nemzetiek határozati javaslatukat Magyarországról és Lengyelországról a koalíció 
megegyezése nélkül nyújtották be. Az SNS a határozatában azt javasolja, hogy a parlament jelentse ki, hogy 
szorgalmazni fogja, hogy minden rendelkezésre álló lehetőség legyen kihasználva Magyarország, 
Lengyelország és az Európai Unió intézményei közötti kölcsönös párbeszéd céljából. A hírről a Sme is 
beszámolt. 

Pravda: Koalícia stále nevie čo s uznesením k Maďarsku a Poľsku, bod sa odsúva 
2018. december 3., TASR (online) 
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